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ที่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด ศูนย สอวน. เหรียญรางวัล

1 นายกิตติธัช รัตนวรรณชัย เตรียมอุดมศึกษา กทม. ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา เหรียญทอง

2 นายศุภชัย ศรีวรรณวิทย เตรียมอุดมศึกษา กทม. ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา เหรียญทอง

3 นายกษิดิศ วิบูลยเกียรติ์ มหิดลวิทยานุสรณ นครปฐม ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ เหรียญทอง

4 นางสาวณัฐนา โชคบุญเจริญ มหิดลวิทยานุสรณ นครปฐม ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ เหรียญทอง

5 นางสาวญาโณณัทฐ ถวัลยเสรีวัฒนา มหิดลวิทยานุสรณ นครปฐม ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ เหรียญทอง

6 นางสาวภัสกาญ ลีวงศเจริญ เตรียมอุดมศึกษา กทม. ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา เหรียญทอง

7 นายภคพรต แสงไชย วิทยาศาสตรจุฬาภรณฯพิษณุโลก พิษณุโลก มหาวิทยาลัยเชียงใหม เหรียญทอง

8 นายปกรณ ศักดิ์ศิริมนตรี มหิดลวิทยานุสรณ นครปฐม ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ เหรียญทอง

9 นายกมลภู ฤทธิเดช วิทยาศาสตรจุฬาภรณฯ ชลบุรี ชลบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา เหรียญทอง

10 นตท.ปุณณชิ  บรรลือศักดิ์ เตรียมทหาร นครนายก ร.ร.เตรียมทหาร เหรียญทอง

11 นายสรวิชญ แตงแกว เตรียมอุดมศึกษา กทม. ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา เหรียญเงิน

12 นางสาวภัทราพร ตรีทิเพศกุล เตรียมอุดมศึกษา กทม. ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา เหรียญเงิน

13 นายชนะชัย โลหะทรัพยทวี สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม กทม. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เหรียญเงิน

14 นางสาวธญานี เจริญกูล เตรียมอุดมศึกษา กทม. ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา เหรียญเงิน

15 นายธนกฤต สมฤทธิ์ บุญวาทยวิทยาลัย ลําปาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม เหรียญเงิน

16 นายอิทธิกร พรชัยพิมลพันธ วิทยาศาสตรจุฬาภรณฯปทุมธานี ปทุมธานี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เหรียญเงิน

17 นายกัณจน เหลาพานิช สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรฯ กทม. ร.ร.สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรฯ เหรียญเงิน

18 นายวิสุทธิ์ ปญญวรญาณ บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 2 กทม. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เหรียญเงิน

19 นางสาวปานฉัตร พัฒนวรพันธุ สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรฯ กทม. ร.ร.สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรฯ เหรียญเงิน

20 นายชโนตม วิภาตะวนิช	 สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรฯ กทม. ร.ร.สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรฯ เหรียญเงิน

21 นางสาวณัฏฐ วงศศิริเมธีกุล สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรฯ กทม. ร.ร.สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรฯ เหรียญเงิน

22 นายคณพศ  พันธภิญโญ สวนกุหลาบวิทยาลัย กทม. ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญเงิน

23 นายภัทรชนน ชีวสุทธานนท สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม กทม. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เหรียญเงิน

24 นายคณพศ ปาริยะประเสริฐ อัสสัมชัญ กทม. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เหรียญเงิน

25 นายเนติธร จองโพธิ์ วิทยาศาสตรจุฬาภรณฯ บุรีรัมย บุรีรัมย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เหรียญเงิน

26 นายณัฐนันท วิเศษรักสกุล สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กทม. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เหรียญเงิน

27 นายแทนไท  ลิ้มสกุล หาดใหญวิทยาลัย สงขลา ร.ร.หาดใหญวิทยาลัย เหรียญเงิน

28 นางสาวพรรณปพร สังขสมบูรณ สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรฯ กทม. ร.ร.สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรฯ เหรียญเงิน

29 นตท.ตรัยรักษ กรัณยสุกสี เตรียมทหาร นครนายก ร.ร.เตรียมทหาร เหรียญเงิน

30 นายธันยธรณ เลิศรัตนศาสตร เซนตดอมินิก กทม. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เหรียญเงิน

31 นายณธีพัฒน กิตติสารพงษ วิทยาศาสตรจุฬาภรณฯ ชลบุรี ชลบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา เหรียญเงิน

32 นายปฏิภาณ พลอินทร สุรวิทยาคาร สุรินทร สุรินทร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เหรียญทองแดง

33 นายกรณ  สถิรปญญา สวนกุหลาบวิทยาลัย กทม. ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญทองแดง

34 นายอัครวัฒน  วังชากร สวนกุหลาบวิทยาลัย กทม. ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญทองแดง

รายชื่อผูไดรับเหรียญรางวัล

การแขงขันภูมิศาสตรโอลิมปกระดับชาติ ครั้งที่ 4

ระหวางวันที่ 8-13 พฤษภาคม 2565

ณ ศูนยภูมิศาสตรโอลิมปก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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35 นายศุภกฤต แยมดี วิทยาศาสตรจุฬาภรณฯพิษณุโลก พิษณุโลก มหาวิทยาลัยเชียงใหม เหรียญทองแดง

36 นางสาวพิทยาภรณ พุทธสินธุ สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรฯ กทม. ร.ร.สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรฯ เหรียญทองแดง

37 นางสาวสุดารัตน สุวรรณนพเกา เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา มหาวิทยาลัยบูรพา เหรียญทองแดง

38 นางสาวปราณปรีญา เมงมั่งมี วิทยาศาสตรจุฬาภรณฯพิษณุโลก พิษณุโลก มหาวิทยาลัยเชียงใหม เหรียญทองแดง

39 นางสาวสิริรัชฎา เขียวสนาม มารียวิทยา นครราชสีมา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เหรียญทองแดง

40 นายณัฏฐกิตติ์ เสมอตน สุรวิทยาคาร สุรินทร สุรินทร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เหรียญทองแดง

41 นางสาวธัญมน ราชเวียง สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร มหาวิทยาลัยศิลปากร เหรียญทองแดง

42 นางสาวณัฐนรี เจือจันทร สิรินธร สุรินทร สุรินทร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เหรียญทองแดง

43 นายศุภกิจ จันทนะชาติ วิทยาศาสตรจุฬาภรณฯ พิษณุโลก พิษณุโลก มหาวิทยาลัยเชียงใหม เหรียญทองแดง

44 นายศิวภพ โพธิ์ผลิ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยศิลปากร เหรียญทองแดง

45 นายกฤติน  นวลจริง สวนกุหลาบวิทยาลัย กทม. ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญทองแดง

46 นายศิวกร สองรักษ มหิดลวิทยานุสรณ นครปฐม ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ เหรียญทองแดง

47 นตท.ธนาชิต ศรีบุญเพ็ง เตรียมทหาร นครนายก ร.ร.เตรียมทหาร เหรียญทองแดง

48 นายจตุพล สุขวิเชียร วิทยาศาสตรจุฬาภรณฯนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
ร.ร.วิทยาศาสตรจุฬาภรณฯ

นครศรีธรรมราช
เหรียญทองแดง

49 นายอธิธัช จันทรลักษณา เซนตดอมินิก กทม. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เหรียญทองแดง

50 นายปณิธาน วีระโอฬารกุล มหิดลวิทยานุสรณ นครปฐม ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ เหรียญทองแดง

51 นายเจตนสฤษฎิ์ วงศเลิศ สุรวิทยาคาร สุรินทร สุรินทร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เหรียญทองแดง

52 นายนันทิพัฒน สัจบุตร วิทยาศาสตรจุฬาภรณฯ ตรัง ตรัง มหาวิทยาลัยทักษิณ เหรียญทองแดง

53 นายสมาธิ ชื่นทองคํา นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กทม. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เหรียญทองแดง

54 นายธนดล  กองดวง สวนกุหลาบวิทยาลัย กทม. ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญทองแดง

55 นายภวินท  พรมหนู สวนกุหลาบวิทยาลัย กทม. ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญทองแดง

56 นางสาวเพ็ญพิชชา  เพชรกาญจน หาดใหญวิทยาลัย สงขลา ร.ร.หาดใหญวิทยาลัย เหรียญทองแดง

57 นายปุญญพัฒน วชิระวีรพงศ วิทยาศาสตรจุฬาภรณฯปทุมธานี ปทุมธานี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เหรียญทองแดง

58 นายธันยวรรธน พัฒนรักษ ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต มหาวิทยาลัยทักษิณ เหรียญทองแดง

59 นายอดุลวิทย ศรีบุญ ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต มหาวิทยาลัยทักษิณ เหรียญทองแดง

60 นายภูดิส เนียมเพชร ราชโบริกานุเคราะห ราชบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร เหรียญทองแดง

1. รางวัลคะแนนรวมสูงสุด ไดแก

       นายกิตติธัช รัตนวรรณชัย ศูนยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

2. รางวัลคะแนนภาคทฤษฎีสูงสุด ไดแก

       นางสาวณัฐนา โชคบุญเจริญ ศูนยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

3. รางวัลคะแนนภาคสนามสูงสุด ไดแก

       นายกิตติธัช รัตนวรรณชัย ศูนยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

4. รางวัลคะแนนรวมภูมิภาคสูงสุด ไดแก

       นายภคพรต แสงไชย ศูนยมหาวิทยาลัยเชียงใหม


	ภูมิศาสตร์

